OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Dodatkowe informacje o produktach podano w instrukcjach obsługi, które można pobrać ze strony: www.avocent.com/manuals.

INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA
Jeden lub większa liczba następujących symboli może znajdować się
w dokumentacji produktu i/lub na produkcie.
Instrukcje: Ten symbol ma zwrócić uwagę użytkownika
na ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji
(serwisu), zamieszczone w instrukcji obsługi produktu.
Niebezpieczne napięcie: Ten symbol ma zwrócić
uwagę użytkownika na występowanie nieizolowanego
niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy urządzenia,
które może być wystarczająco wysokie, aby stworzyć ryzyko
porażenia prądem.
Włączone: Ten symbol wskazuje, że główny przełącznik
zasilania jest w pozycji włączonej.

OSTRZEŻENIE: Niektóre produkty firmy Avocent zawierają baterię
litową. Na etykietach takich produktów znajduje się symbol
wskazujący obecność baterii. Takiej baterii nie można wymieniać na
miejscu i użytkownik nie powinien podejmować prób jej wymiany.
Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpią błędy, a ich możliwą
przyczyną jest bateria, należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Avocent.

OSTRZEŻENIE: Dotyczy tylko personelu serwisu — Istnieje ryzyko
wybuchu, jeśli bateria jest wymieniona na nieprawidłową. Zużyte
baterie należy składować zgodnie z instrukcjami producenta.
Ten produkt jest przeznaczony do użytkowania z innymi produktami
wymienionymi lub certyfikowanymi przez laboratorium akredytowane.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY MONTOWANIU W STELAŻU
Wyłączone: Ten symbol wskazuje, że główny przełącznik
zasilania jest w pozycji wyłączonej.
Ochronny terminal uziemiający: Ten symbol wskazuje
terminal, który należy połączyć z uziemieniem przed
dokonaniem jakichkolwiek innych połączeń sprzętu.
Bateria litowo-jonowa: Ten symbol wskazuje, że produkt
zawiera baterię litowo-jonową.

Środki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć potencjalnie śmiertelnego porażenia
prądem i ewentualnych uszkodzeń sprzętu, należy stosować się do
następujących zaleceń.
• Nie rozbrajaj wtyku uziemiającego wtyczki zasilania. Wtyk
uziemiający pełni ważną funkcję zabezpieczającą.
• Podłącz kabel zasilania do uziemionego gniazda, które jest zawsze
łatwo dostępne.
• Odłączaj zasilanie, wyjmując wtyczkę z gniazda po dowolnej
stronie kabla. Gniazdo zasilania prądem przemiennym jest
głównym punktem odłączania zasilania od produktu. Aby
całkowicie odłączyć zasilanie od produktów wyposażonych w
więcej niż jedno gniazdo zasilania prądem przemiennym, odłącz
wszystkie przewody zasilania prądem przemiennym.
• Nie podłączaj tego produktu do publicznej sieci telefonicznej.
• Wewnątrz obudowy tego produktu nie ma żadnych części
wymagających obsługi. Nie otwieraj ani nie zdejmuj pokrywy
produktu.

W przypadku montowania produktu w stelażu należy zastosować
następujące środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznej
instalacji i użytkowania tego produktu:
• Podwyższona temperatura otoczenia: Temperatura pracy
urządzenia zamontowanego w zamkniętej szafie może być wyższa
niż temperatura otoczenia w pomieszczeniu. Należy dopilnować,
aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej temperatury
pracy tego produktu. Maksymalną dopuszczalną temperaturę
pracy podano w rozdziale dotyczącym danych technicznych
w pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem
http://www.avocent.com/manuals.
• Zmniejszony przepływ powietrza: Sprzęt należy montować
w stelażu tak, aby zapewnić przepływ powietrza wystarczający do
jego bezpiecznej pracy.
• Obciążenia mechaniczne: Sprzęt należy montować w stelażu tak,
aby zapewnić, że nie powstanie niebezpieczeństwo z powodu
nierównomiernych obciążeń mechanicznych.
• Przeciążenie obwodów: Przy podłączaniu urządzeń do obwodów
zasilania należy uwzględniać możliwy wpływ przeciążeń na
zabezpieczenia nadprądowe i okablowania zasilające. Należy
brać pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd, oznaczony na
tabliczce znamionowej każdego urządzenia.
• Niezawodność uziemienia: Należy zapewnić niezawodne
uziemienie urządzeń zamontowanych w stelażu, zwracając
szczególną uwagę na złącza zasilania inne, niż bezpośrednio
podłączone do obwodów instalacji głównej (np. poprzez
przedłużacze wielogniazdowe).
UWAGA: Ten produkt może być montowany na stelażu w konfiguracji 1U.
Produkt nie jest odpowiedni do konfiguracji 0U.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Avocent: odwiedź witrynę www.avocent.com
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OŚWIADCZENIA EMI
Produkty, dla których przyznano certyfikaty zgodności
elektromagnetycznej, we wskazanych regionach lub krajach będą mieć
wymagane oznaczenia lub oświadczenia na etykietach produktów.
Stosowne oświadczenia dla takich krajów wymieniono poniżej.

UNIA EUROPEJSKA

KANADA
To urządzenie cyfrowe klasy A spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

JAPONIA

OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest wyrobem klasy A. W środowisku
mieszkalnym może wywołać zakłócenia radiowe, a wówczas
użytkownik może być zobowiązany do podjęcia czynności zaradczych.

KOREA
STANY ZJEDNOCZONE
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone
przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować utratę
prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

TAJWAN
UWAGA: Ten sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia
dla urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z częścią 15 Norm
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy
sprzęt jest wykorzystywany w środowisku komercyjnym. Ten sprzęt
generuje, wykorzystuje i promieniuje energię fal radiowych i jeśli nie
jest zainstalowany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Wykorzystywanie tego sprzętu w
zamieszkałym rejonie może spowodować szkodliwe zakłócenia —
w takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia
zakłóceń na własny koszt.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
CERTYFIKATÓW
Certyfikaty dla tego produktu zostały uzyskane na podstawie jednego
lub więcej spośród oznaczeń: CMN (Certification Model Number), MPN
(Manufacturer’s Part Number) lub Sales Level Model. Oznaczenia, do
których odwołują się raporty certyfikatów i/lub certyfikaty, zostały
wydrukowane na etykiecie załączonej do tego produktu.
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